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Uprzejmie informujemy, iż w dniu 01.09.2020 r. (wtorek) od godz. 06:45 do godz. 08:00 będą
prowadzone prace administracyjne na środowisku produkcyjnym dla Systemów: AES/ECS2,
AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS,
AIS/TQS, AIS/INTRASTAT.
1.

W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostępie do w/w Systemów. W okresie
planowanej przerwy dopuszcza się stosowanie procedury awaryjnej.
Informacja będzie aktualizowana na stronach: www.e-clo.pl oraz www.puesc.gov.pl

Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania
zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.2 z dnia 24 lipca 2020 r.,
w pkt 4.2.20.2 Krajowe kody informacji dodatkowych wprowadza się kody z następującym
opisem:
„7P25 - oświadczenie, o którym mowa w art. 89 ust. 5b pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 6
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
7P26 - oświadczenie, o którym mowa w art. 89 ust. 5b pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 6
2.

grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym”
Zgodnie z art. 89 ust. 5b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 864, z późn.zm.) w przypadku importu wyrobów akcyzowych nieobjętych
zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10
i pkt 15 lit. a, stawki akcyzy określone w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a stosuje się, pod
warunkiem że:
1) importerem tych wyrobów jest pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot
olejowy;
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2) w zgłoszeniu celnym w rozumieniu przepisów prawa celnego importer złoży:
a) oświadczenie, że przywożone wyroby zostaną przeznaczone do celów opałowych,
uprawniających do stosowania tych stawek, o następującej treści:
„Oświadczam, że przywożone wyroby zużyję do celów opałowych. Za zmianę przeznaczenia
przywożonych wyrobów i przez to narażenie na uszczuplenie podatku akcyzowego grozi
odpowiedzialność przewidziana w art. 73a Kodeksu karnego skarbowego.” lub
b) oświadczenie, że przywożone wyroby będą sprzedane z przeznaczeniem do celów
opałowych, uprawniających do stosowania tych stawek, o następującej treści:
„Oświadczam, że przywożone wyroby sprzedam z przeznaczeniem do celów opałowych. Za
zmianę przeznaczenia przywożonych wyrobów i przez to narażenie na uszczuplenie podatku
akcyzowego grozi odpowiedzialność przewidziana w art. 73a Kodeksu karnego skarbowego.”.

Powyższa zmiana wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
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